
Até que ponto
sua integridade 
é inabalável?
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Mesmo as estruturas mais fortes precisam
de uma base sólida – a nossa é a sua
integridade. Precisamos que você defenda
nossos valores denunciando aqueles que se
recusam a fazer o que é certo. Se souber ou
suspeitar de qualquer violação dos valores
da nossa empresa, você pode denunciar
qualquer preocupação ou obter mais
informações com segurança:

fazendo login na AlertLine:

https://mistrasgroup.alertline.com
ou ligando para: 0800-891-4177

Confidencial, fácil de usar
e sempre disponível

Precisamos que você mostre sua
integridade em todas as oportunidades.
Às vezes, isso é fácil. Às vezes, pode ser
confuso ou complicado, mas você
sempre tem ajuda.

Faça login na AlertLine:

https://mistrasgroup.alertline.com
ou ligue para: 0800-891-4177

Confidencial, fácil de usar
e sempre disponível



Nada é tão firme quanto a integridade dos nossos
empregados. E isso é muito bom, porque essa
integridade é a base sobre a qual toda a nossa
reputação se apóia. Quando agimos com justiça,
honestidade e respeito o tempo todo, nossos
clientes, fornecedores, colegas de trabalhos,
acionistas—e até mesmo nossos concorrentes—nos
veem como uma empresa ética. Isto melhora nossa
reputação e faz com que as pessoas e outras
empresas queiram fazer negócios conosco. No
entanto, o oposto também pode ser verdade. Se
agirmos de maneira desonesta, injusta e
desrespeitosa, nossa reputação sofre e, com ela,
também sofre nossa capacidade de obter novos
negócios.

Precisamos que você mostre sua integridade em
todas as oportunidades. Às vezes, isso é fácil. Às
vezes, pode ser confuso ou complicado, mas você
sempre tem ajuda. Parte da função do seu
supervisor imediato é manter a porta aberta. Ele é
quase sempre a melhor opção para discutir
preocupações de natureza ética. Se, no entanto,
você já tentou seu supervisor imediato e acha que
a situação não foi resolvida, ou se achar que bater
em sua porta não é apropriado nesse caso, você
tem outra opção. Você pode denunciar qualquer
violação dos valores da nossa empresa ou
simplesmente obter mais informações entrando
em contato com a AlertLine.

A AlertLine é confidencial e fácil de usar. Ela é
operada pela Global Compliance, uma empresa
terceirizada, especializada nesse tipo de serviço.
Para denunciar qualquer problema pela Internet,
faça login no website e preencha os campos
importantes relativos à natureza da sua pergunta
ou denúncia. Se optar por ligar, marque o número
da AlertLine para falar diretamente com um
operador, que lhe fará as perguntas importantes.
As ligações são gratuitas e os dois métodos estão
disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.
Independentemente do método escolhido, o

sistema irá preparar um relatório e enviá-lo para a
pessoa apropriada da nossa organização para
análise e, se necessário, investigação.
Você pode fornecer seu nome e suas informações
para contato se desejar, mas, na maioria dos casos,
não é necessário. Em vez de identificar você pelo
nome, o sistema atribui um número de relatório,
um PIN e a data de contato. Se você se lembrar de
algo mais ou eventos adicionais ocorrerem depois
de você ter preenchido seu relatório inicial, você
pode ligar ou fazer login novamente com seu
número de relatório e PIN. Se nós precisarmos de
informações adicionais para resolver sua denúncia,
o sistema lhe pedirá essas informações.

Entre em contato com a AlertLine para informar
ou fazer perguntas sobre qualquer dos itens a
seguir ou sobre qualquer outra situação que você
acredita que pode ameaçar nossa boa reputação.

• Preocupações em relação a contabilidade,
controle internos de contabilidade ou assuntos
de auditoria

• Assédio ou discriminação

• Roubo ou dano à propriedade

• Mau desempenho no trabalho ou “atalhos”
inapropriados

• Questões relacionadas a saúde, segurança ou
meio ambiente

• Violações das políticas ou procedimentos da
empresa

• Quaisquer outras violações das leis ou
regulamentos em vigor

No entanto, lembre-se que a AlertLine não deve
substituir a comunicação entre você e seu
supervisor, e que os operadores não poderão
responder às perguntas diretamente. Se tiver
perguntas, preocupações ou sugestões relativas
aos procedimentos operacionais normais, discuta-
os diretamente com ele.


